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50 lat Stacji Badawczej PZ£ w Czempiniu

dok. na str. 2

Stacja Badawcza w Czempiniu zosta³a
powo³ana przez Polski Zwi¹zek £owiec-
ki w celu prowadzenia badañ nauko-
wych nad zwierzêtami ³ownymi zasiedla-
j¹cymi tereny rolnicze (zaj¹c, dziki kró-
lik, kuropatwa, ba¿ant, sarna polna i dra-
pie¿niki). Z rozmys³em umiejscowiono
j¹ w Wielkopolsce, czyli w regionie z
najintensywniejsz¹ gospodark¹ roln¹ w
kraju. Zak³adano, i s³usznie, ¿e charak-
ter rolnictwa jest jednym z najwa¿niej-
szych czynników decyduj¹cych o sta-
nach zwierz¹t bytuj¹cych na polach.
Dlatego zdobyte tu informacje o zagro-
¿eniach p³yn¹cych z intensyfikacji go-
spodarki rolnej mog¹ byæ z wyprzedze-
niem wykorzystywane w pozosta³ych
rejonach kraju.
Organizatorem Stacji w 1958 roku by³
prof. dr hab. W³odzimierz Jezierski, ale
najd³u¿ej - w latach 1964-1994, kiero-
wa³ t¹ placówk¹ prof. dr hab. Zygmunt
Pielowski. Zespó³ pracowników liczy³ w
ró¿nych okresach od kilku do ponad
dwudziestu osób, w tym kilku naukow-
ców ró¿nych specjalno�ci, najczê�ciej
biolodzy, le�nicy i zootechnicy. Badania
i eksperymenty wdro¿eniowe prowadzo-
ne w czempiñskiej Stacji s¹ finansowa-
ne g³ównie ze sk³adek polskich my�li-
wych, ale tak¿e przez: Ministerstwo

Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Narodo-
wy lub Wojewódzkie Fundusze Ochro-
ny �rodowiska i Gospodarki Wodnej,
oraz Fundacjê Wspó³pracy Polsko-Nie-
mieckiej. St¹d m.in. wyniki trafiaj¹ za-
równo do struktur organizacyjnych Pol-
skiego Zwi¹zku £owieckiego, jak i do

innych instytucji bior¹cych
udzia³ w gospodarowaniu zaso-
bami przyrody. Na przestrzeni
lat zebra³o siê tych opracowañ
niema³o - ponad 200 prac na-
ukowych, publikowanych w kra-
ju i za granic¹, oraz blisko 300
popularnonaukowych zamiesz-
czanych w ogólnopolskim
"£owcu Polskim", w czasopi-
smach regionalnych dla my�li-
wych, a w latach 1992-94 we
w³asnym Biuletynie Stacji. Uko-
ronowanie stanowi¹ przygoto-
wane w Czempiniu opracowa-
nia monograficzne: "Zaj¹c",
"Sarna" i "Cietrzew", rozdzia³y
do podrêczników: "£owiectwo"
i "Podstawy ³owiectwa", oraz in-
strukcje dotycz¹ce gospodaro-
wania zwierzyn¹ i zagospoda-
rowania ³owisk.
Od 1991 roku g³ównym zada-
niem Stacji jest monitoring, czyli
kontrola sytuacji w populacjach
zwierz¹t ³ownych w kraju. Od-
biorc¹ wyników s¹ polscy my�liwi i le-
�nicy, instytucje naukowe, studenci, sa-
morz¹dy a tak¿e G³ówny Urz¹d Staty-
styczny. Analizy sytuacji zwierzyny do-
konywane s¹ w oparciu o coroczne

sprawozdania ze
wszystkich obwo-
dów ³owieckich w
kraju, jak równie¿ z
wykorzystaniem da-
nych z terenów kon-
trolnych, ulokowa-
nych po jednym w
ka¿dym z by³ych 49
województw.
Czempiñska pla-
cówka naukowa
prowadzi tak¿e ba-
dania zmierzaj¹ce
do rozwi¹zania kon-
kretnych proble-

mów z zakresu gospodarki ³owieckiej,
jak i wynikaj¹cych z potrzeb ochrony
przyrody. Dla przyk³adu w koñcu XX wie-
ku regres obj¹³ wiele populacji kuraków
le�nych, zw³aszcza cietrzewia. W
Czempiniu podjêto wówczas badania
zmierzaj¹ce do wyja�nienia przyczyn

takiego stanu. Umo¿liwi³o to przygo-
towanie "Krajowej strategii ochrony cie-
trzewia", która wytyczy³a kierunki dzia-
³añ umo¿liwiaj¹ce zachowanie tego ga-
tunku dla przysz³ych pokoleñ. Równo-
legle prace badawcze i eksperymen-
ty koncentrowa³y siê wokó³ ratowania
zajêcy i kuropatw. Pracownicy Stacji byli
i s¹ konsultantami wielu programów re-
stytucji tych gatunków, w tym przygoto-
wanego przez wielkopolskich my�liwych
we wspó³pracy z Urzêdem Marsza³kow-
skim. Uczestnicz¹ tak¿e aktywnie w re-
alizacji naszego lokalnego programu
odbudowy liczebno�ci zaj¹ca, opraco-
wanego w Starostwie Ko�ciañskim.
Spadek liczebno�ci zwierzyny drobnej
spowodowa³ wzrost zainteresowania ich
hodowl¹ w niewoli, w celu pó�niejsze-
go wsiedlania do natury. Dlatego w koñ-
cu lat 80-tych XX wieku rozpoczêto w
Stacji eksperymentaln¹ hodowlê zagro-
dow¹ dzikich królików. Po kilku latach
opanowano technologiê hodowli i roz-
poczêto wsiedlenia do polskich ³owisk.
Znaczne zainteresowanie tym zabie-
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giem ze strony g³ównie kó³ ³owieckich
spowodowa³o rozbudowê eksperymen-
talnej hodowli. Od lat jest ona naj-
wiêksz¹ w Polsce. Dziêki temu corocz-
nie w ró¿ne regiony kraju trafia po kilka-
set dzikich królików z Czempinia.
Podstawowym poligonem badawczym
Stacji jest O�rodek Hodowli Zwierzyny
"Czempiñ", bêd¹cy jej integraln¹ czê-
�ci¹. Okresowo prace badawcze prowa-
dzone by³y i s¹ tak¿e w innych terenach,
w tym w pozosta³ych O�rodkach Hodow-
li Zwierzyny PZ£. W latach 70-tych i 80-
tych Stacja posiada³a ponadto bazê te-
renow¹ przy Rezerwacie S³oñsk ko³o
Kostrzyna nad Odr¹ - dzi� Park Naro-
dowy Uj�cia Warty. Prowadzono tam ba-
dania nad dzikimi kaczkami i dzikimi gê-
siami.
O�rodek ³owiecki "Czempiñ" obejmuje
typowy krajobraz rolniczy, w którym do-
minuj¹ grunty orne. Udzia³ lasów jest
niewielki - kilka lasów �ródpolnych uzu-
pe³nionych kêpami drzew i pasami za-
drzewieñ - zw³aszcza w rejonie Turwi.
Tak¿e trwa³ych ³¹k jest tutaj nie-
wiele, niestety malej¹cy udzia³
nierolniczych elementów krajo-
brazu (zadrzewienia, oczka
wodne, nieu¿ytki), bêd¹cych
ostojami zajêcy, kuropatw i ba-
¿antów. Natomiast coraz czê-
�ciej spotykamy tu wielkopo-
wierzchniowe monokultury, w
tym kilkudziesiêciohektarowe
pola kukurydzy, które sprzyjaj¹
wychodzeniu w tereny rolnicze
zwierzyny le�nej - zw³aszcza je-
leni i dzików.
Najliczniejszym gatunkiem na
czempiñskich polach i w tutejszych nie-
wielkich lasach jest obecnie sarna. Spo-
�ród zwierzyny grubej bytuj¹ tu równie¿
wspomniane jelenie i dziki oraz daniele
i muflony. Wszystkie te gatunki s¹ obec-
nie obiektem polowañ, g³ównie organi-
zowanych dla my�liwych zagranicznych.
W ten sposób pozyskiwane s¹ �rodki
na funkcjonowanie tego poligonu ba-
dawczego, w tym na odszkodowania
wyp³acane rolnikom z tytu³u szkód wy-
rz¹dzanych na polach przez zwierzynê.
Od kilkudziesiêciu lat dla ka¿dego po-
zyskanego przedstawiciela zwierzyny
grubej, a tak¿e dla drapie¿ników, zak³a-
dane s¹ karty zawieraj¹ce opis danego
osobnika i miejsca jego odstrza³u. S¹
one dzi� kopalni¹ wiedzy o zwierzêtach
³ownych, której zazdroszcz¹ czempiñ-
skiej Stacji inne o�rodki naukowe,
zw³aszcza te z krótszym ¿yciorysem.
Bogat¹ bazê danych wzbogacaj¹ wyni-
ki corocznych inwentaryzacji zwierzyny,
których zasady w wielu przypadkach
opracowano lub dopracowano w³a�nie
w Czempiniu. Tak by³o w przypadku wio-
sennych liczeñ saren na obrze¿ach la-
sów �ródpolnych, liczeñ tokuj¹cych ko-
gucików kuropatw, czy wprowadzonych
ostatnio nocnych liczeñ lisów i zajêcy w
�wietle reflektora.

Dziêki systematycznym inwentaryza-
cjom wiemy, ¿e na polach wokó³ Czem-
pinia bytuje jeszcze oko³o 500 zajêcy i
oko³o 50 kuropatw. Ze wzglêdu na tak
niskie stany, nie s¹ one dzi� obiektem
polowañ i zapewne tak ju¿ pozostanie.
Zwiêkszenie ich liczebno�ci uniemo¿li-
wiaj¹ z jednej strony pola ogo³ocone z
dzikiej ro�linno�ci, a z drugiej lisy, któ-
rych liczebno�æ - po wprowadzeniu
szczepieñ przeciw w�ciekli�nie, wzros³a
oko³o trzykrotnie. Wysokiemu przyrosto-
wi tych drapie¿ników sprzyja nie tylko
brak tej choroby, ale tak¿e dostêpno�æ
dodatkowego pokarmu w postaci pa-
d³ych zwierz¹t gospodarskich, które nie-
rzadko trafiaj¹ na pryzmy obornika. W
efekcie, mimo corocznego odstrza³u
100-150 lisów, nie udaje siê zreduko-
waæ stanów tego drapie¿nika do niskie-
go stanu, umo¿liwiaj¹cego odbudowê
populacji gatunków bêd¹cych jego ofia-
rami.
Zwierzêta ³owne hodowane s¹ w Czem-
piniu tak¿e w zagrodach i wolierach.

Zagroda dla du¿ych zwierz¹t powsta³a
w roku 1987 i pocz¹tkowo umieszczo-
no w niej daniele sprowadzone z Me-
klemburgii (Niemcy wschodnie). Rozwój
tej hodowli umo¿liwi³ nie tylko zasiedle-
nie tych zwierz¹t w okolicach Czempi-
nia, ale tak¿e sprzeda¿ w inne regiony
kraju - nawet na Rzeszowszczyznê i w
Suwalskie. W 1998 roku do zagrody
wpuszczono pierwsze muflony, z których
czê�æ wsiedlono pó�niej eksperymen-
talnie w okolicy Czempinia.
Sk³ad i liczebno�æ zwierz¹t w wolierach
i zagrodach ulega ci¹g³ym zmianom, po-
niewa¿ czê�æ z nich jest sukcesywnie
wypuszczana do natury. Dotyczy to nie
tylko wyhodowanych tutaj dzikich króli-
ków oraz danieli, ale tak¿e ptaków dra-
pie¿nych, leczonych lub hodowanych w
dzia³aj¹cym przy Stacji - O�rodku Re-
habilitacji Ptaków Drapie¿nych i Hodowli
Soko³a Wêdrownego. Ten ostatni funk-
cjonuje w ramach programu restytucji
tego piêknego ptaka, który w drugiej
po³owie XX wieku znalaz³ siê w Polsce
na granicy wymarcia. Dzi� mamy ju¿ w
kraju co najmniej kilkana�cie par soko-
³ów wêdrownych m.in. dlatego, ¿e co-
rocznie do natury trafia oko³o 10 m³o-
dych wyhodowanych w Czempiniu. W
ostatnich latach urodzi³o siê tutaj tak¿e

kilka m³odych or³ów przednich, co w
warunkach niewoli by³o pierwszym przy-
padkiem w Polsce.
Na co dzieñ czempiñska Stacja zajmu-
je siê równie¿ edukacj¹ my�liwych i m³o-
dzie¿y. Od pocz¹tku lat 90-tych, kiedy
to w oparciu o nowy budynek konferen-
cyjny zacz¹³ tutaj funkcjonowaæ O�ro-
dek Szkoleniowy PZ£, Czempiñ sta³ siê
miejscem ogólnopolskich kursów dla
wyk³adowców, którzy nastêpnie pro-
wadz¹ w ca³ym kraju szkolenia dla kan-
dydatów na my�liwych. Równolegle or-
ganizowane s¹ seminaria tematyczne
m.in. z zakresu rozpoznawania wieku
zwierzyny grubej, wyceny trofeów meda-
lowych, wabienia zwierz¹t, preparowania
trofeów oraz szacowania szkód ³owieckich
w uprawach rolnych. Tradycj¹ w Stacji jest
przyjmowanie wszelkich zaproszeñ na
szkolenia p³yn¹cych z kraju, dziêki cze-
mu jeszcze szerzej mo¿emy popularyzo-
waæ wiedzê przyrodniczo-³owieck¹.
Dla m³odszego pokolenia urz¹dzono
przed laty �cie¿kê edukacyjn¹ "Zwierzê-

ta lasów pól i przestworzy". Na
jej trasie mo¿na aktualnie zoba-
czyæ jelenia, dzikie króliki, muflo-
ny i dziki oraz liczne ptaki - or³y,
myszo³owy, jastrzêbie, soko³y,
kruka, grzywacza, ba¿anty i pa-
wia. Pozwala to organizowaæ po-
gadanki dla zarówno dla najm³od-
szych od przedszkola pocz¹w-
szy, jak i spotkania ze starsz¹
m³odzie¿¹, ze studentami w³¹cz-
nie.
Stacja Badawcza PZ£ w Czem-
piniu dawniej i dzi� to nie tylko
o�rodek zdobywania i populary-

zacji wiedzy o zwierzynie i nowoczesnych
metodach gospodarowania jej pog³o-
wiem, ale tak¿e miejsce kultywowania tra-
dycji zwi¹zanych z ³owiectwem. Tu od lat
spotykaj¹ siê mi³o�nicy ³owów z ptakami
drapie¿nymi skupieni w "Gnie�dzie Sokol-
ników", którego za³o¿ycielami byli m.in.
pracownicy Stacji. Tutaj zrodzi³a siê tak-
¿e idea powo³ania Klubu Sygnalistów
My�liwskich. Od ponad 10 lat, dziêki mi-
³o�nikom gry na rogach my�liwskich, w
czempiñskiej �wi¹tyni odprawiane s¹ uro-
czyste msze hubertowskie. Zwykle w oko-
licy 3 listopada, bowiem wówczas przy-
pada �wiêta patrona my�liwych i je�d�-
ców, czyli �w. Huberta. Na tegoroczn¹
mszê, która zostanie odprawiona w
Czempiniu 26 pa�dziernika o godz. 12.30
serdecznie zapraszamy.
Najbli¿sze lata w Stacji Badawczej PZ£
w Czempiniu to kontynuowanie badañ,
zw³aszcza nad zwierzyn¹ drobn¹, która
znajduje siê w regresie, nie tylko w na-
szym kraju. Pragniemy tak¿e szerzej roz-
wijaæ dzia³alno�æ szkoleniowo-eduka-
cyjn¹, bowiem wiedza przyrodnicza oraz
bardzo dzi� potrzebna �wiadomo�æ eko-
logiczna, nadal w wielu krêgach naszego
spo³eczeñstwa s¹ bardzo skromne.

Robert Kamieniarz
Fot. (2 x) Henryk M¹ka
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16.10.2008 Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/2009 z udzia³emRektora UAM prof. dra hab. Bronis³awa Marciniaka
godz.18.00 Wyk³ad inauguracyjny: "�wiêty Pawe³ Aposto³em Narodów" - ks. dr Pawe³ Deskur

6.11.2008 "Drogi do Niepodleg³o�ci" - 90 rocznica odzyskania niepodleg³o�ci - prof. dr hab. Krzysztof Rzepa - Instytut Historii Uniwersytetu
godz. 18.00 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

20.11.2008 "Rola nauki w rozwi¹zywaniu problemów wspó³czesnego �wiata" - prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
godz.18.00

11.12.2008 "Front po³udniowo-zachodni w Powstaniu Wielkopolskim" - 90 rocznica wybuchu Powstania - dr Eugeniusz �liwiñski - Wy¿sza Szko³a
godz. 18.00 Zawodowa w Lesznie

15.01.2009 "Po³udniowy Kaukaz wobec Rosji" - prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz Dyrektor Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. A. Mickiewi-
godz.18.00 cza w Poznaniu

29.01.2009 "Dlaczego nie wybaczamy - �ród³a krzywd" - mgr Karol Szymañski - Wy¿sza Szko³a Teologiczno-Humanistyczna w Warszawie, Oddzia³
godz.18.00 w Poznaniu

26.02.2009 "¯ywno�æ genetycznie modyfikowana" - dr Zofia Banaszak, in¿. Henryk Bartoszewski
godz.18.00

12.03.2009 "Problemy z zagospodarowaniem odpadów" - prof. dr hab. Jerzy Gaca - Dziekan Wydzia³u Technologii i In¿ynierii Chemicznej - Uniwersy-
godz.18.00 tet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

26.03.2009 "Niezwyk³a szko³a w niezwyk³ym miejscu" - dr Violetta Julkowska - Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
godz.18.00

2.04.2009 "Obywatelstwo w Unii Europejskiej - prawa i wolno�ci" - dr Anna Potyra³a - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
godz.18.00 im. A. Mickiewicza w Poznaniu

16.04.2009 "Zbrodnia ludobójstwa na przyk³adzie Czerwonych Khmerów w Kambod¿y" - dr Adam Szymaniak - Instytut Nauk Politycznych i Dzienni-
godz.18.00 karstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

28.05.2009 "Czy reumatyzm mo¿na wyleczyæ?" - prof. dr hab. Pawe³ Hrycaj - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
godz.18.00 Uroczyste zakoñczenie roku akademickiego 2008/2009

WYK£ADY OGÓLNE KO�CIAÑSKIEGO  UNIWERSYTETU  TRZECIEGO  WIEKU
Rok akademicki 2008/2009, wyk³ady: czwartki godz.18.00, Aula Kolegium UAM, ul. Bernardyñska 2

W dniach od 7 do 15 lipca 2008 roku
odbywa³ siê Rajd Rowerowy organizo-
wany przez Stowarzyszenie ,,Porozu-
mienie Ziemia Ko�ciañska''. W impre-
zie uczestniczy³o 50 osób - uczniów gim-
nazjów Powiatu Ko�ciañskiego. M³odzi
mi³o�nicy turystyki na dwóch kó³kach
kwaterowali w Gimnazjum w Starych
Oborzyskach. Stamt¹d te¿ - ka¿dego
dnia - wyruszali na dzienne trasy o d³u-
go�ciach od 50 do 80 kilometrów. M³o-
dzi kolarze podczas swych podró¿y od-
wiedzili min.: Rynek w Ko�cianie, Wiel-
ki £êg Obrzañski, Urz¹d Gminy w Czem-
piniu, czempiñsk¹ Stacjê Badawcz¹
Polskiego Zwi¹zku £owieckiego, pa³ac

UROKI KO�CIANSKIEJ ZIEMI - RAJD ROWEROWY POROZUMIENIA

rodziny Wañkowiczów w Gorzyczkach,
las z kapliczk¹ w R¹binku, miejsca spo-
czynku cz³onków rodziny Ch³apowskich
w R¹biniu, Kopaszewsk¹ Drogê Krzy-
¿ow¹, Muzeum Rolnictwa w Szreniawie
(wycieczka autokarowa), Cichowo, klasz-
tor i ogrody w Lubiniu, zaporê na zbior-
niku Wonie�æ, cegielniê �migiel. Do
atrakcji Rajdu nale¿a³ te¿ przejazd spe-
cjalnym poci¹giem �migielskiej Kolejki
Dojazdowej do �migla, a tak¿e mo¿li-
wo�æ p³ywania na motorówkach i ¿aglów-
kach po jeziorze w Nowym Dêbcu, a tak-
¿e k¹piel w basenie miejskim w Ko�cia-
nie.

Jan Ka�mierczak

Cz³onkowie ko³a PZK z  gminy Ko�cian
spotkali siê 30 czerwca 2008 roku w
restauracji" Nied�wied�" w Nowym Dêb-
cu, aby omówiæ sprawy bie¿¹ce zwi¹-
zane z dzia³alno�ci¹ ko³a. Oprócz cz³on-
ków, w spotkaniu wzi¹³ udzia³  brat Ma-
rian Markiewicz, który przez wiele lat
towarzyszy³ Ojcu �wiêtemu Janowi Paw-
³owi II w Watykanie. Przez blisko dwie
godziny Brat Marian opowiada³ osobiste
historie zwi¹zane z tym okresem i z osob¹
Jana Paw³a II.  Z du¿ym zainteresowa-

niem wys³uchali�my opowie�ci i obejrze-
li�my albumy ze zdjêciami . Dla wszyst-
kich by³o to wielkie  prze¿ycie.
Po omówieniu bie¿¹cych spraw nasze-
go ko³a spotkanie zakoñczy³o siê wspól-
nym grilowaniem i integracj¹.

Andrzej Przyby³a

Z ¯YCIA KO£A GMINY KO�CIAN

Fot. Andrzej Przyby³a

Fot. Jan Ka�mierczak
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I Strefa Rozwoju Gospodarczego
W gminie Krzywiñ przed laty wymy-
�lono i wprowadzono jako pierwsz¹
w powiecie "Strefê Rozwoju Gospo-
darczego". W 1998r. zakupiono od
komornika 21 ha gruntów po by³ej
RSP Krzywiñ po³o¿onych tu¿ za mia-
stem w kierunku Lubinia. W 2000
roku uchwalono plan przestrzennego
zagospodarowania dla tych terenów
przeznaczaj¹c je pod aktywizacjê go-
spodarcz¹. Na dzieñ dzisiejszy
wszystkie grunty sprzedano inwesto-
rom. Dzia³a tam ju¿ najnowocze�niej-
sza w Wielkopolsce wytwórnia pasz
"LIRA". Produkcjê w bran¿y metalo-
wej uruchomi³ te¿ GSM-Polska. To
jeszcze nie koniec inwestycji w Stre-
fie.

II. Strefa Us³ug
Przy drodze wojewódzkiej nr 432 w kie-
runku Jerki, na obrze¿ach miasta na
obszarze 2,99 ha gmina sprzedaje
dzia³ki pod us³ugi nieuci¹¿liwe. Dzia³a
tam ju¿ Stacja Kontroli Pojazdów z myj-
ni¹ i wymian¹ opon. W budowie jest
Wytwórnia Opakowañ Kartonowych.
Orlen postawi³ stacjê paliw BLISKA. S¹
jeszcze wolne dzia³ki.

III. Poza strefami
Firma Marcinkowscy za kilka miesiê-
cy uruchomi jedn¹ z najwiêkszych w
Polsce ch³odni sk³adowych. Agrohan-
del ci¹gle inwestuje i zalicza siê do
czo³ówki polskiej w bran¿y miêsnej w
Polsce. Rozwija siê dynamicznie wie-
le �rednich firm, tj. Salar - kamieniar-
stwo, Konieczny - kowalstwo arty-
styczne, Piechel - emergetyka.

IV. "Wiatr bogactwem gminy"
Gmina Krzywiñ po³o¿ona jest na Wy-
soczy�nie Leszczyñsko-Kaliskiej w
pa�mie Pagórków Dolskich. Ró¿nica
poziomów waha siê od 67 mnp do 120
mnp. Jest doskonale przewietrzana,
co wykorzystywali ju¿ nasi przodko-
wie. Przed I wojn¹ �wiatow¹ dzia³a³o
w gminie 26 wiatraków (w samym
Krzywiniu - 11). Wiatr stanowi równie¿
powa¿ne niebezpieczeñstwo dla
mieszkañców; co kilka lat nawa³nice
powoduj¹ du¿e szkody w zabudowa-
niach i drzewostanie. Niebawem ju¿
ta si³a wiatru bêdzie znów twórczo wy-
korzystywana.

V. Zespó³ Elektrowni Wiatrowych
¯elazno
Terenami w naszej gminie zaintere-
sowa³ siê oddzia³ polski szwajcarskiej
firmy FINADVICE. Z uwagi na fakt, ¿e
ca³y obszar gminy znajduje siê w stre-

fie chronionego krajobrazu, ¿e 1/3
zajmuje Agroekologiczny Park Krajo-
brazowy oraz ¿e Klasztor w Lubiniu
ma wyznaczone strefy widokowe
Rada Miejska wyznaczy³a tylko nie-
wielkie obszary, gdzie elektrownie

wiatrowe mog³yby byæ zlokalizowane.
S¹ to tereny pomiêdzy ¯elaznem i
Bielewem oraz miêdzy Wieszkowem
i ¯elaznem. W tym zakresie zmienia-
ne jest gminne Studium Zagospoda-
rowania Przestrzennego. Firma FINA-
DVICE zleci³a badania wietrz-
no�ci w Instytutucie Metereolo-
gii i Gospodarki Wodnej w War-
szawie, które potwierdzi³y eko-
nomiczne uzasadnienie budo-
wy elektrowni wiatrowych na
wyznaczonych gruntach. Wyty-
powano ju¿ 28 miejsc pod lo-
kalizacjê s³upów. S³upy bêd¹
mia³y konstrukcjê z metalowych
rur o wys. 86 i 105 metrów,
�rednice skrzyde³ odpowiednio
56 i 86 metrów. Instalowane tur-
biny bêd¹ mia³y moc 2,3 MW,
co da w sumie ok. 50 MW. Ener-
gia poprzez specjalne zbudo-
wany GPZ dostarczana bêdzie
do sieci energetycznej. War-
to�æ inwestycji to ok. 200 mln
z³. Firma podpisa³a ju¿ umowy
ze wszystkimi rolnikami na
dzier¿awy terenu na 30 lat. S³u-
py nie bêd¹ utrudniaæ gospo-
darki rolnej.
Korzy�ci z elektrowni wiatro-
wych bêd¹ wielorakie:
1. dodatkowy dochód dla rolni-

ków za dzier¿awê gruntów
przez 30 lat

2. podatek od budowli dla gmi-
ny (2% rocznie od warto�ci
budowli)

3. utwardzenie przez inwesto-
ra dróg dojazdowych

4. urozmaicenie krajobrazu.

VI. Dobry klimat dla firm
Staramy siê pomagaæ firmom
ju¿ dzia³aj¹cym w gminie i no-
wym inwestorom. Do najwa¿-
niejszych dzia³añ w tym zakre-
sie zaliczyæ mo¿na:
1. Pomoc przy sprawnym uzy-

skaniu decyzji lokalizacyjnej.

BOOM GOSPODARCZY
W GMINIE KRZYWIÑ

2. Przygotowanie nowych terenów
pod inwestycje. W przygotowaniu
jest druga Strefa Rozwoju Gospo-
darczego £uszkowo (przy drodze
wojewódzkiej nr 432)

3. 3-letnie zwolnienie podatkowe od
nowowybudowanych, rozbudowa-
nych powierzchni pod dzia³alno�æ
gospodarcz¹

4. Indywidualna pomoc przy uzyska-
niu dostêpu do wody, kanalizacji,
pr¹du, komunikacji.

5. Wspólna z gmin¹ promocja.

VII. Rozwój gospodarczy i nowemiej-
sca pracy s¹ podstaw¹ realizacji in-
dywidualnych planów ¿yciowych, bo
przecie¿ dla ka¿dego najwa¿niejsza
jest praca. Dla gminy najwa¿niejsze
s¹ podatki (PIT, CIT, od nieruchomo-
�ci), bo pozwalaj¹ realizowaæ wspól-
ne plany samorz¹dowej wspólnoty,
nadrabiaæ opó�nienia cywilizacyjne,
zbli¿aæ siê do poziomu ¿ycia we
wspólnej Europie.

Pawe³ Buksalewicz

Tak bêdzie wygl¹daæ za kilka lat Zespó³
Elektrowni Wiatrowych � ¯elazno.

Stanis³aw Ko�mian

MOJA OKOLICA
TURWIA (TUREW)

Tu rwij fijo³ki, ciche i urocze

Bo kras¹ da³o im dziewicy oko -

Jasne, pogodne jak nieba przezrocze,

A woñ jej dusza, co biegn¹c wysoko

Na Anio³ Pañski w modlitwie do Pana,

Wraca w niebieskiej rosie wyk¹pana.

Tu sercem szukaj siostry, przyjació³ki, -

Tu rwij fijo³ki.

Tu rwij lilije, przeczyste jak owe

Co na skromno�ci pr¹tku wraz wyros³y,

Kiedy na ziemiê zlecia³ anio³ w pos³y,

By jej zwiastowaæ matkê i królowê;

Bo i tu �wiête macierzyñstwo p³onie

W wieñcu czysto�ci na pokory tronie.

Tu opiekunka, tu ci matka ¿yje,

Tu rwij lilije.

Tu rwij wawrzyny, bujne i wszechtrwa³e,

Bo je rozpleni³ li�æ z wieñca hetmana,

Co, gdy ojczyst¹ Bóg mu zabra³ chwa³ê,

Niezmarszczy³ czo³a, lecz pad³ na kolana,

I czeka w mod³ach a¿ go znów powo³a

Do walk od p³uga z rodzinnego sio³a.

Tu wódz, tu ojciec, - tu sposób siê w czyny,

Tu rwij wawrzyny.

1845
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- Jestem o tym przekonany, ¿e Tadeusz
Wolski by³ najwiêkszym w historii Pol-
ski hodowc¹ zbó¿ i wydaje mi siê, ¿e
polskie rolnictwo po drugiej wojnie �wia-
towej, rolnicy polscy nikomu tyle nie
zawdziêczaj¹, co jemu - twierdzi Jan de
Virion, by³y g³ówny specjalista w zakre-
sie nasiennictwa w Ministerstwie Rolnic-
twa.
S³owa te w odniesieniu do pro-
fesora Tadeusza Wolskiego
nie s¹ odosobnione. Twórca
pszen¿yta, który przez wiele lat
zwi¹zany by³ z Hodowl¹ Ro�lin
"Danko", jest znany niemal
wszystkim, którzy zajmuj¹ siê
nasiennictwem. Stefan Brat-
kowski honorowy prezes Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Pol-
skich, uwa¿a nawet, i¿ jego
osi¹gniêcia naukowe zas³u-
guj¹ na Nagrodê Nobla. Doda-
je jednak, i¿ nigdy w ten spo-
sób nie zosta³ uhonorowany,
poniewa¿ brakowa³o mu po-
parcia i promocji. Ciekaw¹
anegdotê o profesorze opo-
wiada³ Jerzy Brykczyñski, by³y
kierownik Stacji Hodowli Ro-
�lin w Laskach. Niegdy� na
SGGW przyjecha³ jeden z pro-
fesorów ze Stanów Zjednoczo-
nych. Doktor Brykczyñski po-
wita³ go w nastêpuj¹cych s³owach
- Bardzo siê cieszê, ¿e ja tu mogê pana
profesora przywitaæ w imieniu Wolskie-
go, bo na pewno na pana wizycie du¿o
skorzystamy.
- Nie, proszê pana, ja przyjecha³em do
was, do Wolskiego, ¿ebym ja skorzysta³,
bo on jest tym, który pierwszy wyhodo-
wa³ pszen¿yto ozime - odpowiedzia³
Amerykanin.

Spadkobierca Janaszów

Profesor Tadeusz Wolski, by³ spadko-
bierc¹ dorobku paru pokoleñ rodziny
Janaszów, z której wywodzi³a siê jego
matka. Przedstawiciele tego rodu w swej
stacji hodowlanej w Dañkowie k. Grój-
ca zajmowali siê nasiennictwem. Sam
Tadeusz Wolski urodzi³ siê 21 lutego

Tadeusz Wolski
- �wiatowej s³awy hodowca zbó¿, twórca pszen¿yta

1924 r. w Warszawie. W 1948 r. ukoñ-
czy³ studia w Szkole G³ównej Gospodar-
stwa Wiejskiego. Ju¿ czasie studiów
rozpocz¹³ pracê w rodzinnej firmie ho-
dowlano -nasiennej "Aleksander Janasz
i S-ka". Pracê doktorsk¹ pt: "Studia nad
chowem wsobnym" napisa³ pod kierun-
kiem prof. Stefana Barbackiego na Aka-

demii Rolniczej w Poznaniu. Tytu³ pro-
fesora Rada Pañstwa nada³a mu w 1989
r. O aktywno�ci naukowej profesora
Wolskiego mog¹ �wiadczyæ przede
wszystkim osi¹gniêcia zawarte w ponad
stu publikacjach, z czego wiêkszo�æ ma
charakter twórczy. Jego zalet¹ by³a
ogromna pracowito�æ.
- Przez wiele lat osobi�cie robi³ przegl¹d
po³owy wszystkich materia³ów hodow-
lanych pszenicy, ¿yta, a potem pszen-
¿yta w Laskach - wspomina Miros³aw
Pojmaj, g³ówny hodowca w Stacji Ho-
dowli w Laskach. - W okresie po¿niw-
nym przegl¹da³ ziarno z pojedynków w
tych gatunkach, a wcze�niej równie¿
same pojedyncze ro�liny.
Jak twierdz¹ jego dawni wspó³pracow-
nicy profesor Wolski mia³ doskona³¹
pamiêæ. Zna³ m.in. numery kodów ho-

dowlanych i ich pochodzenia sprzed lat.
Nie u¿ywa³ kalkulatora, a wiêkszo�æ
obliczeñ wykonywa³ w pamiêci. Odzna-
cza³ siê ponadto intuicj¹, a jak niektó-
rzy mówi¹ nosem hodowlanym. Nale-
¿a³ do wielu towarzystw naukowych kra-
jowych, ale i miêdzynarodowych. Otrzy-
ma³ dwa doktoraty honoris causa -

SGGW w Warszawie i Akade-
mii Rolniczej w Lublinie. Przez
ca³e ¿ycie jak podkre�laj¹ jego
znajomi by³ jednak skromnym
cz³owiekiem. Na ka¿dym kroku
podkre�la³, ¿e jego sukcesy, to
praca ca³ego zespo³u. W swym
przemówieniu wyg³oszonym z
okazji 50-lecia pracy w hodowli
zbó¿ uj¹³ to nastêpuj¹co:
- "Hodowla dawno przesta³a byæ
prac¹ jednego cz³owieka, a na-
wet jednej rodziny. Ka¿de osi¹-
gniêcie nie jest wy³¹czn¹ za-
s³ug¹ jednego kraju, a nawet
jednego pokolenia. Postêp jest
podobny do ³añcucha, którego
pierwsze ogniwa gin¹ w pomro-
ce dziejów, a ostatnie siêgaj¹
nieskoñczono�ci".
G³ówny cel swej pracy, ale i ca-
³ej dziedziny, jak¹ jest nasien-
nictwo prof. Tadeusz Wolski
charakteryzowa³ bardzo dosad-
nie. Mówi³, i¿ "�hodowla zbó¿

ma wielki urok dodatkowy- chleba na-
szego powszedniego przysparzanie�".
Nie ma w tym sformu³owaniu przesady.
Pszen¿yto wyhodowane przez prof.
Wolskiego zapewnia, bowiem chleb lu-
dziom w wielu czê�ciach �wiata. Andrzej
Zalewski, dziennikarz radiowy zajmuj¹-
cy siê m.in. problematyk¹ rolnicz¹ prze-
prowadza³ niegdy� wywiad z noblist¹
Normanem Borlaugiem. Na pytanie o
jego kontakty z profesorem Wolskim,
odpowiedzia³, i¿ bardzo ceni sobie
wspó³pracê z nim. Prof. Borlauge doda³,
¿e w³a�ciwie powinien siê podzieliæ z
profesorem Wolskim nagrod¹ Nobla,
poniewa¿ jego pszen¿yto jest w ka¿dym
kraju na �wiecie.

Gerwazy Konopczyñski
Podczas pisania tekstu korzysta³em z publi-
kacji Niny Piotrowiak "Profesor Tadeusz
Wolski we wspomnieniach".
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Woda pokrywa oko³o 75% powierzchni
naszego globu. Pisarze science fiction
przewiduj¹, ¿e przy postêpuj¹cym za-
ludnianiu l¹dów bêdziemy musieli za-
cz¹æ podbijaæ tak¿e hydrosferê. Spójrz-
my prawdzie w oczy, ten proces ju¿ daw-
no siê rozpocz¹³!
Kiedy to w 1942 roku niestrudzony po-
rucznik Jacques Cousteau opatentowa³
swój "Aqualung" umo¿liwiaj¹cy samo-
dzielne oddychanie pod wod¹, 3 po-
wierzchni Ziemi stanê³y przed nami
otworem. Boom jaki zapocz¹tkowa³
Cousteau wydaje siê trwaæ do dzi� i
wzbieraæ na sile. Wraz z rozwojem tech-
nologii i naszej wiedzy o podwodnym
�wiecie przekonujemy siê, ¿e ma on
praktycznie nieograniczon¹ ilo�æ sposo-
bów, aby nas zaskoczyæ i sob¹ zafascy-
nowaæ. Dzisiejsze rekordy g³êboko�ci,
siêgaj¹ce ponad dwustu metrów, wszel-
kie nurkowania wrakowe, jaskiniowe,
podlodowe i tym podobne, s¹ tego do-
skona³ym dowodem.
Przekona³em siê o tym sze�æ lat temu,
kiedy mia³em okazjê zanurkowaæ w
chorwackiej czê�ci Adriatyku. Wra¿enia,
jakie wywiera na cz³owieku pierwsze
nurkowanie trudno jest opisaæ s³owami.

Jak¿e wiele jest urokliwych miejsc na
Ziemi Ko�ciañskiej, które warto odwie-
dziæ. W tym numerze zachêcamy do
odwiedzenia Choryni.
Nazwa wsi pojawia siê od 1366 r. i pierw-
szymi znanymi w³a�cicielami by³a rycer-
ska rodzina £odziów Choryñskich, pó�-
niej od pocz¹tku XVII w. w³a�cicielami
byli: Brodniccy, Ponieccy, Bojanowscy,
�liwniccy, Radomicccy, Szo³drscy,
Drwêccy. W 1812 r. majêtno�æ kupi³
Maksymilian Taczanowski, a w 1834 r.
odziedziczy³ j¹ jego syn Józef. To za jego
czasów w Choryni przynajmniej dwu-
krotnie w latach 1831-1832 przebywa³
Adam Mickiewicz, który we wrze�niu
1831 r. trzyma³ do chrztu córkê Tacza-
nowskich Zofiê i jak tradycja g³osi, nasz
wieszcz napisa³ tu "Redutê Ordona". Po
�mierci Józefa, maj¹tek odziedziczy³
jego syn Edmund Taczanowski, gene-
ra³ w powstaniu styczniowym, konspira-
tor wiêziony przez w³adze pruskie.
Ostatni z Taczanowskich, W³adys³aw
zbankrutowa³ w 1912 r. po nieudanym
uruchomieniu kopalni wêgla brunatne-

Milcz¹cy �wiat
w zasiêgu rêki

Wszystkiego chce siê dotkn¹æ, chocia¿
to zwyk³y kamieñ czy muszla. Od nowa
trzeba uczyæ siê poruszaæ, porozumie-
waæ, orientowaæ w terenie, a w³a�ciwie
przestrzeni, poniewa¿ ruch odbywa siê
tak¿e w pionie. Niemniej jednak daje to
mnóstwo zabawy.
Rok pó�niej zapisa³em siê na kurs pod-
stawowy prowadzony przez ko�ciañski
klub TRITON za³o¿ony w 1999 roku.
Wody polskich jezior znacznie ró¿ni¹ siê
od ciep³ych, s³onych mórz, ale oferuj¹
równie du¿o frajdy. Wymagaj¹ jedynie
nieco wiêkszych umiejêtno�ci i opano-
wania.
Podstawowy stopieñ w federacji nurko-
wej CMAS, za³o¿onej przesz³o pó³ wie-
ku temu przez samego porucznika Co-
usteau, uprawnia nurka do schodzenia
na g³êboko�æ nie wiêksz¹ ni¿ 20 me-
trów. Pozwala to na zwiedzenie olbrzy-
miej ilo�ci podwodnych przestrzeni, któ-
re bujne s¹ w swej faunie i florze.
Kurs przebiega³ w mi³ej atmosferze i bez
nerwów, bo te s¹ pod wod¹ najmniej
potrzebne. W trakcie jego trwania od-
by³y siê wyk³ady po�wiêcone takim te-
matom jak historia nurkowania, sprzêt
nurkowy, fizyka, fizjologia czy ratownic-
two wodne i pierwsza pomoc. Pierwsze
zajêcia praktyczne odbywa³y siê na ba-
senie, nastêpne przeniesione zosta³y
nad jezioro Dominickie. Wszystko wieñ-
czy³ test, który nie sprawi³ nikomu wiêk-
szego problemu. Od pocz¹tku istnienia

klubu, zosta³o w nim wyszkolonych po-
nad dwustu nurków i jak dot¹d ¿aden
z nich nie dozna³, wypadku pod wod¹.
Kilkuletni sta¿ pozwala mi stwierdziæ, ¿e
p³etwonurkowania nie nale¿y traktowaæ
jako sport ekstremalny. Pierwsze zanu-
rzenia nios¹ ze sob¹ dawkê adrenaliny,
jednak do�wiadczony nurek pod wod¹
wycisza siê, uspakaja oddech, a wycho-
dz¹c nie daje po sobie znaku zmêcze-
nia. Wrêcz przeciwnie, u�miecha siê z
zadowolenia.
Ostatnio coraz wiêksz¹ popularno�æ zdo-
bywa tzw. freediving, czyli nurkowanie
bezdechowe. Okazuje siê, ¿e odpowied-
ni trening i dyscyplina pozwala przeciêt-
nym ludziom, ju¿ po paru tygodniach
æwiczeñ wstrzymywaæ oddech na 4-5
minut, a przep³yniêcie jednego basenu
pod wod¹ okazuje siê b³ahostk¹. Obec-
ne rekordy �wiata nasuwaj¹ pytanie -
gdzie jest granica takich nurkowañ. We-
d³ug najlepszych, kluczem do sukcesu
w dyscyplinie jak¹ tworzy freediving jest
spokój i opanowanie.
Aktywny udzia³ w kursach prowadzonych
przez klub TRITON i nurkowania w ró¿-
nych akwenach pozwoli³y mi rozwin¹æ
umiejêtno�ci i obecnie sam jestem in-
struktorem p³etwonurkowania konfedera-
cji KP LOK CMAS. Nie pozostaje mi nic
innego, jak zachêciæ Pañstwa do spró-
bowania swoich si³ pod wod¹ oraz ¿yczyæ
tylu wynurzeñ co zanurzeñ.

Mateusz Przyby³a

go na terenie swych dóbr w Jerce. Skan-
dalem nazwano fakt sprzeda¿y swego
maj¹tku w niemieckie rêce, za co zo-
sta³ te¿ publicznie potêpiony przez
cz³onków rodziny. Po drugiej wojnie od
1932 r. Choryñ nale¿a³a do Fundacji
Su³kowskich jako w³asno�æ Skarbu Pañ-
stwa. Natomiast dzier¿awc¹ maj¹tku by³
Aleksander Janasz, a jego gospodar-
stwo specjalizowa³o siê w hodowli ory-
ginalnych nasion pszenicy, ¿yta i bura

ków cukrowych, by³a tu tak¿e gorzelnia.
Dzisiaj tamte najlepsze tradycje hodow-
lane kultywuje DANKO Hodowla Ro�lin
Sp.z o.o.
Zespó³ rezydencjonalny sk³ada siê z
dworu dwóch oficyn i parku. Dwór z koñ-
ca XVIII w skromny, typowy dla swego

czasu, wybudowany dla Piotra Drwê-
skiego, pisarza ziemskiego poznañskie-
go. Klasycystyczny, parterowy, na rzu-
cie prostok¹ta, nakryty dachem naczó³-
kowym, z dwiema XIX-wiecznymi przy-
budówkami. Przy wej�ciu znajduje siê
wmurowana kamienna tablica upamiêt-
niaj¹ca gen. Edmunda Taczanowskie-
go.
Naprzeciwko dworu znajduje siê oficy-
na. Wybudowana w latach 20 lub 30 XIX
w. Wed³ug tradycji, to tu mieszka³ Adam
Mickiewicz podczas swego pobytu w
Choryni.
Park o pow. 5 ha. krajobrazowy za³o¿o-
ny w koñcu XVIII w. Drzewostan parku
tworz¹ g³ównie dêby szypu³kowe, jesio-
ny, topole bia³e i czarne, �wierk zwyczaj-
ny.
Ko�ció³ p. w. �w. Katarzyny w stylu neo-
gotyku romantycznego wybudowany w
1851 r. staraniem Józefa Taczanowskie-
go. Murowany z ceg³y, pierwotnie nie-
tynkowany. Na rzucie prostok¹ta z wie-
loboczn¹ absyd¹ zamkniêt¹ od wscho-
du. Od zachodu prostok¹tn¹ kruchta, od
pd. kaplica grobowa Taczanowskich,
obecnie zamieniona na zakrystiê.
Godn¹ uwagi jest równie¿ dzwonnica
neogotycka z ok. 1850 r.

Józef �wi¹tkiewicz

Warto zobaczyæ!

W go�ci do Choryni

Dworek w Choryni, fot. Bo¿ena Stró¿yk.
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   Konkurs dla czytelników

Prawid³owe odpowiedzi na pytania zawarte w konkursie z numeru 9 naszego biuletynu to: 1. astronomem, 2. artylerii, 3. sportowcem.
Spo�ród czytelników, którzy nades³ali prawid³owe odpowiedzi nagrody ksi¹¿kowe wylosowali: Jolanta Linke z Ko�ciana, Henryk
Linke z Ko�ciana, Katarzyna Matuszczak z Ko�ciana, Magdalena Wasek z Czempinia, Wac³aw Wojciechowski z G³uchowa.

9 sierpnia - dzieñ naszego wylotu, roz-
poczynaj¹cy nasz¹ przygodê na Igrzy-
skach. Pobudka o godz. 2.00. Wiêk-
szo�æ spa³a w nocy zaledwie kilka go-
dzin, niektórzy w ogóle. O 2.45, przy-
odziani w bia³o - czerwone dresy, spo-

tkali�my siê przed gimnazjum. Autobus,
który mia³ dowie�æ nas na lotnisko w
Warszawie, ju¿ czeka³. Jednak najpierw
trzeba by³o siê po¿egnaæ, daæ wywiad
dla telewizji oraz wys³uchaæ " s³owa bo-
¿ego", które p. Ziemniak wyg³osi³. Za-
pewni³ o tym, ¿e zaopiekuje siê nami, w
co wszyscy wierzyli od zawsze.
Przed samym wyjazdem, spotka³o nas
niemi³e prze¿ycie.  Nieznana nikomu
kobieta wtargnê³a do autobusu i zaczê-
³a penetrowaæ baga¿ jednej z uczestni-
czek wyjazdu. Gdy ta j¹ nakry³a, zaczê-
³a uciekaæ, jednak bezskutecznie, bo po
chwili zosta³a zatrzymana. Na szczê�cie
nic siê nie sta³o, a kobieta pojecha³a z
panami policjantami na komisariat.
O 3.30 ruszyli�my w drogê.  Wszyscy
zwarci i gotowi, aby jak najlepiej kibico-
waæ naszym sportowcom. Z u�miecha-
mi na ustach zajechali�my na lotnisko.
Jeszcze tylko sprawdzenie, czy baga¿e
s¹ podpisane, czy nie mamy niedozwo-
lonych produktów i mo¿emy ruszaæ na
odprawê. Niektórzy obawiaj¹ siê, ¿e
maj¹ nadbaga¿. Co prawda kilka osób

przekroczy³o dopuszczaln¹ wagê, ale w
skali grupy, nie sprawi³o to k³opotu i
wszyscy bez problemu otrzymali bilety.
O 11.30 samolot Polskich Linii lotniczych
LOT Embraer 170 wzbi³ siê w powietrze.
Nieukrywany strach, bo dla wielu to by³a

pierwsza taka
podró¿. Niemal
natychmiast za-
p r o p o n o w a n o
nam napoje, a po
chwili zaserwo-
wano posi³ek. Z
zachwytem podzi-
wiali�my wspa-
nia³e widoki, które
rozci¹ga³y siê pod
nami. Ju¿ po 90
min l¹dowali�my
we Frankfurcie
nad Menem na
najwiêkszym lot-
nisku w Europie.
Nie mo¿na go
by³o porównywaæ

z naszym Lotniskiem im. Fryderyka
Chopina, by³o po prostu ogromne. Tu-
taj 4 godz. czekali�my na
samolot do Pekinu.
Wzbudzali�my ogromne
zainteresowanie, wiele
osób podchodzi³o z zapy-
taniem, czy jeste�my
ol impi jczykami. Nie
ukrywali rozczarowania,
gdy s³yszeli przecz¹ce
odpowiedzi. Mimo to wie-
lokrotnie pozowali�my do
zdjêæ. W roli modeli czuli-
�my siê �wietnie. Po d³u-
gim oczekiwaniu naresz-
cie wsiedli�my do samo-
lotu. Zadziwia³ nas swoim
ogromem. W koñcu to
Boeing B747-400. Nie siedzieli�my ra-
zem, byli�my porozrzucani po kabinie.
Moimi s¹siadkami by³y Francuzki. Lot
min¹³ przyjemnie, choæ nie mo¿na ukry-
waæ, ¿e siê d³u¿y³. W czasie podró¿y do-
stali�my dwa ciep³e posi³ki. Z ciekawo-
�ci¹ patrzyli�my na wy�wietlane wska�-

niki lotu.  W uwielbienie wprawi³ mnie
widok Ba³tyku, a nastêpnie Wy¿yny Ty-
betañskiej. Po ok. 9 godz. samolot l¹-
duje na jednym z najnowocze�niejszych
lotnisk na �wiecie. Spotka³a nas tam nie-
spodzianka. Jeden z cz³onków naszej
grupy, Micha³, zostawi³ w samolocie lap-
top. Wy³¹cznie dziêki pomocy naszego
t³umacza Macieja, uda³o siê wyja�niæ, co
siê sta³o i wróciæ po komputer. Od tego
momentu nosi³ przezwisko " Laptop".
Lotnisko by³o tak du¿e, ¿e po baga¿e
jechali�my kolejk¹. Kilka walizek by³o
nieco podartych, niektóre nie mia³y r¹-
czek, czy kó³ek, ale najwa¿niejsze, ¿e
¿adna siê nie zgubi³a. Przy wyj�ciu cze-
kali na nas nasi chiñscy opiekunowie, a
wiêc tak¿e Li, któr¹ podczas wyjazdu
bardzo polubili�my. Gdy wyszli�my na
zewn¹trz, pogoda nas przerazi³a: dusz-
no, ogromna wilgotno�æ, a przede
wszystkim smog, przez który nie by³o
widaæ ani skrawka nieba. Ju¿ po kilku
minutach byli�my spoceni. Po zajecha-
niu do bursy, która wspaniale wygl¹da-
³a, zostali�my przydzieleni do pokoi.
Wspania³e warunki: pokoje dwu - lub

trzyosobowe, klimatyzacja, ³azienka,
lodówka, mikrofalówka- na ¿adnym z
poprzednich wyjazdów nie by³o takiego
luksusu.

Zuzanna Pacholczyk
Uczestniczka Igrzysk XXIX Olimpiady w Pekinie

(ci¹g dalszy w nastêpnym numerze)

Prawid³owe odpowiedzi na pytania zapisz na kartce pocztowej i prze�lij na adres: Stowarzyszenie Porozumienie Ziemia Ko-
�ciañska, ul. Iwaszkiewicza 5, 64-000 Ko�cian do 31 listopada 2008 roku. W�ród prawid³owych odpowiedzi rozlosujemy nagrody.

3. Prof. Stanis³aw Kielich by³:
a) chemikiem
b) fizykiem
c) matematykiem

1.Prof. Kazimierz Morawski z Jurkowa by³ prezesem:
a) Polskiej Akademii Nauk
b) Polskiej Akademii Umiejêtno�ci
c) Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk

2. Andrzej z Kokorzyna by³ rektorem:
a) Uniwersytetu Poznañskiego
b) Uniwersytetu Warszawskiego
c) Uniwersytetu Jagielloñskiego

Spe³nione marzenie, czyli moja przygoda na Igrzyskach. Pekin 2008. (I)
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